
Extra Uittip: The Daydream Fit
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst 
de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor The Daydream Fit.

Vijftal vragen:

Wie zijn jullie?The Daydream Fit. Een band die
voor de helft uit Enschede komt en de andere
helft uit Utrecht. We maken noisy indierock met
veel invloeden uit gave jaren negentig/nul
bands zoals Pavement, Fugazi, Dinosaur Jr,
The Get Up Kids en Sonic Youth.
Wat gaan jullie doen?

Een instore optreden in de nog vrij nieuwe,
maar nu al vertrouwde platenzaak ‘Planet Of
Sound’ waar we heel veel zin hebben. Locatie:
The Upperside. Het is op donderdag 7 januari
en begint om 20:00 uur.

Wat maakt jullie activiteit speciaal?

We hebben sinds kort een nieuwe drummer. Onze vorige drummer Robin heeft nog een hele toffe bijdrage 
geleverd aan de nieuwe plaat, die er inmiddels helemaal op staat. Momenteel bevinden we ons in de mix 
fase samen met producer Tom Meijer. Het gaat de goede kant op en we zijn heel erg enthousiast over de 
nieuwe nummers. We kunnen niet wachten om ze ergens volgend jaar de wereld in te sturen. Het optreden 
in de ‘Platen of Sound’ wordt de eerste show met David, die ook drumt in de beste emo band van Nederland:
Break Character. Sinds augustus hebben we niet meer gespeeld dus het wordt voor iedereen spannend.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

Op donderdagavond 7 januari om 20 uur in platenzaak ‘Planet Of Sound’ aan de Haverstraatpassage.

Verder nog iets te melden?

Een week later spelen we weer eens in Groningen, een stad waar we graag komen. Tijdens Eurosonic gaan 
we spelen op een Sharksomeness feestje van onze boeker in de befaamde kelderbar. Dit is in 
samenwerking met Vera Groningen en Tiny Room Records. Onze vrienden van Dotlights, LGHTNNG en 
andere toffe Sharksome bands spelen ook. Dreigt weer een mooi feest te worden daar in het hoge Noorden.


